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Suomi-Lehti ja sen toimitus toivottaa kaikille oikein saalisrikasta
sadonkorjuuta ja leppoisaa Kiitospäivän juhlaa!
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VIETÄMME KIITOSPÄIVÄN
VIIKONLOPPUA..
PJ LEILA JÄÄMURU

Suomi-koulullakin valmistellaan juhlia, niitä koulun isoja
30-vuotisjuhlia. Syksy on mennyt joutuin, paljon on tehty
vaikka koronakin on vielä osittain vaikuttanut
toimintaamme, mutta toisia ajatellen ja terveys aina
ensisijalla olemme onnistuneet viemään jälleen kaikki
koulupäivät läpi ongelmitta. Koululaiset ovat tehneet
paljon askarteluita sekä pienen ohjelmanumeron, mitkä
juhlissa nähdään. Tervetuloa näkemään ja kuulemaan ne
joulukuun neljäs.
Kiitos kaikille koululaisille ja vanhemmille, ohjaajillemme
ja johtokuntalaisille, kiitos Suomi-koulusta ja iloisista
hetkistä siellä. Lauantaina Suomi-koululla tehdään ja
harjoitellaaan juhlavalmisteluja ja -numeroita.

KAIKILLE OIKEIN LÄMMINTÄ JA RAKKAUDEN
TÄYTEISTÄ KIITOSPÄIVÄÄ, KIITOLLISIN
MIELIN JUHLISTAKAAMME SITÄ, VAIKKA
PIENESTIKIN MUIDEN HUOLIEN KESKELLÄ.

Ulkoleikkejä
Halloween
naamiaiset
Taide kerta
Juhlavalmistelut

30 v juhla

SUOMI-KOULU

Ruskahetki
Jäsenkokous

Suomi-Koulun
30v. juhla
La 4.12 klo 12
Luvassa:
-Historiaa
-Lasten taidetta
-Kuvia ja videoita

Tarjolla:
-Karjalan piirakoita
-Savulohta
-Täytekakkua
-Hyvää seuraa

Punaisella matolla pääsee
myös valokuvaan, eli
juhlavaatteet päälle!
3201 Olympus Blvd, Dallas, TX 75019

Sisälle Eno's pizzaa vastapäätä

Suomi-Koulu kutsuu mukaan
juhlimaan kaikki Suomiyhteisön jäsenet!

Suomi-Koulu
La 27.11 klo 11
Tule mukaan
valmistelemaan
koulun 30v juhlaa!
Luvassa askartelua ja koristeiden tekoa!
3201 Olympus Blvd, Dallas, TX 75019

Sisälle Eno's pizzaa vastapäätä

LINKK
I
Tule mukaan Suomikoulun toimintaan!

Tarvimme mukaan innokkaita
vapaaehtoisia...
Ohjaajia, apuohjaajia sekä
johtokuntalaisia!

Lisätietoja numeroista:
Leila 214-228 2429 Piia 817-818 7032

Suomi-koulun uutisia
30.10 koulukerta oli Nokialla ja aihe oli
musiikki ja halloween. Lapset ja aikuiset
saivat pukeutua naamiaisasuun.
Aloitimme laulamalla muutamia
kappaleita kuten “tutustumisleikki” ja
kolme Halloween-laulua. Sitten
kävimme läpi Halloween:iin liittyviä
sanoja kuten kurpitsa, hirviö ja
naamiaisasu. Sen jälkeen harjoittelimme
letkajenkan tanssimista. Tämän kerran
askartelun aiheena oli haamutupsut
joita teimme villalangasta. Lopuksi
lapset koristelivat keksejä kuorrutuksella
ja sprinklereillä.

Suomi-koulun uutisia
13.11 koulukerta oli myös Nokialla ja aihe oli
taide. Aloitimme tekemällä yhteisen
kädenjälkitaulun. Kaikki lapset ja aikuiset saivat
valita minkä värisen maalin halusivat ja
painoivat kätensä kankaalle. Kaikkien nimet
kirjoitettiin sitten heidän kädenjälkien alle.
Sitten lapset tekivät taideteoksia silkkipaperista,
missä kastelimme canvastaulun ja kiinnitimme
silkkipaperia miten halusimme. Seuraavaksi
viimeistelimme taulut liima kerroksella. Kaikki
lapset tekivät upeaa työtä ja kaikki taulut olivat
hyvin hienoja ja yksilöllisiä. Lopsuksi lauloimme
yhdessä värilaulun.

Kirjaston ja puodin
kuulumiset
Kaipaatko suomenkielistä lukemista? Meillä on
hyvä valikoima lainattavia kirjoja ja
aikakauslehtiä kaikenikäisille.
Suomikoululauantaisin kirjasto on paikalla
Cypress Watersissa valikoimalla kirjoja ja
puodin karkkeja.
Jos haluat varmistaa, että saat haluamasi
herkut, kannattaa ne tilata etukäteen, niin
tuomme ne valmiiksi pakattuina paikalle.
Puodin verkkokauppa on auki joka päivä ja
tilauksia voi tehdä mihin kellonaikaan itselle
parhaiten sopii. Ostokset noudetaan Ninan
kotoa Flower Moundista ja maksun yhteydessä
voit valita noutoajan klo 10.00–20.00 väliltä, tai
sopimalla erikseen Ninan kanssa. Tähän aikaan
vuodesta puodin valikoima on runsaimmillaan,
joten tervetuloa kaikki jouluostoksille!
Tule koululauantaisin kahvikupposelle ja
samalla lainailemaan ja ostoksille.
Tavataan koululla,
t. Kirjaston väki

Kirjaston
Facebook sivut
tästä
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PUUHANURKKA
Kuukauden sana

Väritä minut

SA-DON-KOR-JUU
Kuukauden loru
On syksy niin ihmeellinen. Minä
Interaktiiviset linkit
kaikkea ymmärrä en.
Kielen opiskeluun
Miten vihreä maa, värin uuden nyt saa,
Sanojen alkuäänteet 1
linnut lentävät merien taa.
Sanojen alkuäänteet 2

Mihin siilit ja etanat käy? Niitä syksyllä
missään ei näy.
Mihin pois katoaa, missä siilien maa,
mullan allako ne asustaa?
Kuka vaahterat kauniiksi saa, värit
muuttaa ne, nyt punertaa?
Kuka pensselillään lehdet käy
värjäämään?
Missä maalarin tuon kotimaa?
Miten kypsyvät puolukat nuo? Mistä
karpalot päälleen saa suo?
Mikä punertumaan saapi marjat ja
maan?
Syksyn ihmeitä kaikki on vaan.
On syksy niin ihmeellinen, minä
kaikkea ymmärrä en.
Miten muutoksen saa koko kesäinen
maa?
Värit hehkuvat nyt loistossaan.
-Hekla

Kuukauden
vitsi

-Mies meni rautakauppaan ja kysyi: “Onko
teillä moottorisahoja?” Myyjä vastasi:”Onn,
onnnn,onn onnnnnn, onnnnnnnnn.”
-Miksi porkkana itki junassa? – Se istui sipulin
vieressä.
-Miksi banaani meni kosmetologille? – Siksi,
että se halusi kuorinnan.
-Mikä on vihreä ja roikkuu puussa? – Raaka
apina.
-Mikä on hitauden huippu? – Kun etana
jarruttaa kaarteessa.
-Mitä yhteistä on kalalla ja Peter Panilla? –
Molemmat pelkää koukkua.

Kuukauden
kysymys
Miksei Suomesta ole löytynyt dinosaurusten
fossiileita?
SUOMESTA ei ole löytynyt dinosaurusten fossiileja,
koska täällä ei ole säilynyt maakerrostumia dinojen
kukoistusajalta. Tuo aika alkoi noin 230 miljoonaa
vuotta sitten ja päättyi noin 66 miljoonaa vuotta
sitten.
Monin paikoin maailmaa ja myös Eurooppaa
ajanjakson kerrostumia on runsaasti. Osassa
sopivissa olosuhteissa säilyneistä kerrostumista on
löytynyt dinosaurusten fossiileja.
Suomessakin vastaavia kerrostumia on
todennäköisesti aikanaan ollut. Tärkein syy siihen,
miksi niitä ei enää ole, on jääkausien vaikutus.
Viimeisen noin 2,6 miljoonan vuoden aikana on
pohjoisella pallonpuoliskolla ollut useita jääkausia,
joiden aikana Suomeen ja lähialueille kasautuneet
paksut mannerjäätiköt ovat kuluttaneet
dinosaurusten ajan kerrostumat pois. Viimeksi niin
on tapahtunut noin 12 000–20 000 vuotta sitten.
Jäätiköiden aiheuttaman kulutuksen takia
Suomeen on jäänyt jäljelle enimmäkseen kova
peruskallio. Se on satoja miljoonia vuosia
dinosaurusten aikaa vanhempi. Peruskallion päällä
olevat maakerrokset ovat enimmäkseen
kerrostuneet vasta viimeisen jääkauden jälkeen.
Lähimpää Suomea dinosaurusten fossiileja on
löydetty Ruotsin eteläosista, Norjasta ja Tanskasta.
Juha Saarinen
paleontologi, akatemiatutkija
Helsingin yliopisto

Opi lisää
suomen kieltä
Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä
tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
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tavujen ja sanojen lukemista. Peli
!

soveltuu esikouluikäisille tai
vanhemmille oppilaille. Jännittävissä
kentissä sukelletaan meren alle,
roikutaan korkeuksista ilmapalloilla,
seurataan sammakon touhuja, etsitään
timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla
opitaan lukutaidon alkeita. Pelikentistä
saa palkinnoksi kolikoita, joilla voi ostaa
pelihahmolleen tavaroita tai peliä
helpottavia kortteja.

Käy myös katsomassa hyvä
suomenkielen tukemis verkosto
netistä alla olevista linkeistä!

We did it - together!
In spring 2019 FABG organized a travel survey together with
DFW airport in order to collect data to be passed to Finnair
regarding market demand for non-stop travel from DFW to
Helsinki.
The survey received the
total of 162 responses
and now we can declare
the victory of getting our
message through.
IT IS TRUE - Starting
February 8th we can fly
to Helsinki directly four
days a week!
Thank you all who
participated!

On May 10th 2019 DFW gave FABG
members a tour around the airport

On November 4th, EACC organized inaugural Ambassador's
Gala Dinner event to honor Ambassador of European Union to
United States, Stavros Lambrinidis visiting DFW.

Ambassador Lambrinidis giving his inaugural
speech at the gala.
Gala attendees from Sweden, France,
Germany and Finland
From left to right: Patrik Mellander (SACC)
Erin McKelvey - (event organizer from EACC),
Elisabeth Wagner (GACC), Vesa Jäämuru (FABG)

KIRKKOUUTISIA
Dallasin Suomikirkon konfirmaatio ja Kauneimmat joululaulut
Konfirmaatio ja Kauneimmat joululaulut: Dallasin konfirmaatio pidetään
yhdessä Kauneimpien joululaulujen kanssa lauantaina, 18. joulukuuta klo
17:00. Maskit kannattaa ottaa mukaan varmuuden vuoksi. Noudatamme Rejoice
Lutheran Churchin ohjeita.

Turun tuomiokirkko, Suomen
kansallispyhäkkö (rakennettu
useassa osassa 1200-luvulta alkaen)

Konfirmaatio Kangasniemen kirkossa
VirtuaaliKirkko: ”In-person” messuja lisätään tilanteen
salliessa, mutta Zoom -jumalanpalvelukset ovat tulleet
jäädäkseen. Elämme nyt ZE aikaa, ”Zoom Era”.
VirtuaaliKirkoilla saavutamme kaikki 11 Suomikirkon
toimintapistettä samanaikaisesti. Selvää on, että
konfirmaatiot, kasteet, vihkimiset, ehtoolliset ja
muistotilaisuudet on pidettävä ”in-person”. Näin on
myös Kauneimpien joululaulujen kanssa, joiden
järjestäminen virtuaalisesti on hankalaa.
Saat sähköpostiisi kutsun näihin tilaisuuksiin. Jos et ole
sähköpostilistallamme, alla olevan QRC -koodilla voit
listautua tai lähetä sähköposti Anita Finifrockille,
kirkkomme tiedottajalle: anitafinifrock@hotmail.com

Joulukuu 2021:
Konfirmaatio ja Kauneimmat joululaulut
lauantaina, 18. joulukuuta klo 17:00

Sydämellisesti tervetuloa mukaan
Suomikirkon toimintaan!
Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki,
jarmotarkki@socalsynod.org
(805) 350-1667

Vaikka Zoomin kautta pidetyt jumalanpalvelukset
eivät korvaa tavallisia messuja, meillä on nyt
mahdollista käyttää useimmissa
jumalanpalveluksissa kolmea pappia ja vähintään
kahta kanttoria:
TT pastori Jarmo Tarkki (Senior Pastor)
TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen (Associate
Pastor)
TT pastori Kirsi Stjerna (Associate Pastor)
Sapattivapaalla syksyn 2021.
D.Mus. Ruusamari Teppo (Dallasin seurakunnan
kanttori)
M.Mus. Selma Seppänen (Los Angelesin ja San
Diegon seurakuntien kanttori)
M.Mus. Maria Männistö (Seattlen seurakunnan
kanttori)
M.Mus. Terhi Miikki Broersma
(Kaikki Virtuaalikirkot alkavat klo 14 Dallasin
aikaa)

Our host church:
Rejoice Lutheran Church
532 E Sandy Lake Rd
Coppell, Texas 75019
https://www.rejoicelutheran.org

KUUKAUDEN KUVAT

